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SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND

Medborgarlöften

Säkerhet på isen

Vi infriade våra medborgarlöften för 2017. Alla aktiviteter har
genomförts och de flesta med väldigt goda resultat. Här är
några saker vi åstadkommit:

I takt med att isen lägger sig följer tyvärr årets första skridskoolyckor. Vi vill därför uppmana dig att vara förberedd och lite
extra försiktig innan du ger dig ut på isen.

Löfte: Huddinge kommun kommer att ha regelbunden närvaro
av socialtjänsten i kommunens bostadsområden vid minst 40
tillfällen under året på fredagskvällar.
Resultat: Det har genomförts drygt 40 ”fältfredagar” av vårt
mobila team runt om i Huddinge.
Löfte: Huddinge kommun ska ha färre olovliga bosättningar på
sin egen mark än 2016.
Resultat: Kommunen har nu en fungerande förvaltning som på
ett effektivt sätt hanterar olika typer av illegala bosättningar.
Detta gör att försök till olovliga bosättningar snabbare kan förhindras och vid behov avhysas.
Hela listan på huddinge.se/trygghet

Nya löften för 2018
Tillsammans med Lokalpolisen Huddinge och Södertörns
brandförsvarförbund har vi nu tagit fram nya medborgarlöften
för 2018. Några exempel:

Testa isen innan du ger dig ut och gå aldrig ut ensam på isen.
Om någon går igenom isen ska du ringa 112 och sedan använda
”den förlängda armen” när du livräddar. Den förlängda armen
innebär att du sträcker fram en pinne, kastar en lina eller en
livboj som den drabbade kan greppa tag i. Då minskar du risken
för att du själv dras ned.

Viktig utrustning att ha med
För att kunna klara en nödsituation är följande utrustning viktig
att ha med ut på isen:



Huddinge kommun ska genomföra 80 tillsynstillfällen
av tobaksförsäljning.



Södertörns Brandförsvarsförbund ska genomföra 500
hembesök för att berätta hur du kan göra för
att förhindra att en brand uppstår samt hur du kan
agera om olyckan är framme.

 Isdubbar

Huddinge kommun, Polisen och Södertörnsbrandförsvarsförbund ska gemensamt genomföra minst åtta
trygghetsdialoger samt trygghetsvandringar i olika
kommundelar.

 Flythjälp





Kommunen ska ta fram en handlingsplan som konkretiserar trafiksäkerhetsplanen, det vill säga anger vilka
åtgärder som ska genomföras var, när och till vilken
kostnad.

Lokala trygghetsdialoger i vår
25 januari i Flemingsberg, 15 februari i Skogås, 20 mars i
Stuvsta, 24 april i Huddinge C och 7 maj i Masmo/Vårby Haga. I
samband med varje dialog görs i lokal enkät. Välkommen!
Läs mer på huddinge.se/trygghetsdialog

 Telefon i vattentätt fodral
 Ispik
 Räddningslina

Tips om var du kan läsa mer om issäkerhet
Läs om issäkerhet på nätet. Du kan även läsa på mer om hur du
läser isen, exempelvis var den normalt är försvagad.
www.issakerhet.se
www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/sno-och-is/sakerhet-pa-isen
www.sjoraddning.se/sjosakerhet/issakerhet

På brandstationen kan du låna isdubbar, läs mer här:
https://www.sbff.se/hem--fritid/en-saker-fritid/isdubbar

KONTAKT
Södertörns brandförsvar
08-721 22 00
brandforsvaret@sbff.se

KONTAKT: trygghet@huddinge.se

Vill du prenumerera på Trygghetsbrevet?
Sänd e-post till: trygghet@huddinge.se

Trivsel och trygghet i Huddinge
POLISEN

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Mobilförbud bakom ratten!

Samlade mot våldet
Efter den tragiska händelsen i Vårby gård, då en man dog och
en kvinna blev skadad, samlades människor på samma plats för
att manifestera mot våldet. Det blev en fin stund där samhället
visade att vi inte accepterar illdåd som detta. Ett stort tack till
alla som deltog och till dem som arrangerade manifestationen.
Tack också till all personal som har stöttat och hjälpt olika personer att hantera händelsen.
I skrivande stund är fortfarande en del oklart eftersom polisutredningen ännu pågår. Utan att spekulera i exakt vad som har
hänt måste slutsatsen vara att kommunen och andra fastighetsägare bör ta ett stort ansvar för offentliga miljöer så att
dessa blir så trivsamma att människor är trygga där.
Det är nu väldigt viktigt att hela samhället tar avstånd från våld
och försöker samarbeta i det våldsförebyggande arbetet.

De flesta av oss har sett det – bilen som ligger framför verkar
köras av någon som antingen är berusad eller upptagen av något annat än bilkörning. Många gånger får vi poliser larmet att
stoppa en sådan bilist och många gånger visar det sig att föraren, spik nykter, har använt sin mobil under färden.
Det är omöjligt att veta hur många trafikolyckor som orsakats
av att någon använt sin mobiltelefon under framförandet av
ett motordrivet fordon, men säkerligen händer det ofta.
Den ändring i trafikförordningen som träder i kraft den 1 februari är välkommen då den ger polisen en möjlighet att på ett
enklare sätt bötfälla bilister som använder mobiltelefon eller
annan kommunikationsutrustning när de kör. Vi hoppas på
färre olyckor och en säkrare trafikmiljö för alla!

Den nya lagen säger egentligen två saker:




Som tidigare är det förbjudet att som förare av motordrivet fordon vid färd på väg använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning om det inverkar menligt
på körningen.
Klarspråk: Du får inte fippla med någon typ av kommunikationsutrustning, oavsett om det är handsfree, om man
inte samtidigt klarar av att framföra fordonet 100 procent
trafiksäkert.
Det nya är att föraren numera inte alls får använda denna
utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i
handen.
Klarspråk: Oavsett hur övernaturligt skicklig du uppfattar
dig själv som förare så får du inte hålla på med mobilen
utan någon form av handsfreelösning.
KONTAKT
Lokalpolisen i Huddinge
Karl Forsberg och Anna Schelin

Riktlinjer mot klotter nu beslutade
I december antog kommunfullmäktige riktlinjer gällande klotterrelaterad skadegörelse som ersätter den tidigare klotterpolicyn. I de nya riktlinjerna slås det fast att kommunens mål är
en nolltolerans mot all klotterrelaterad skadegörelse och att
kostnaderna i samband med klottersanering ska halveras.
Riktlinjerna handlar dels om att förebygga klotter, dels om att
ha en effektiv sanering. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag
att årligen följa upp arbetet.
Läs mer om vad som gäller vid klotter

Förtroendet för rättsväsendet sjunker
Brottsförebyggande rådet har presenterat resultat från den
årliga Nationella trygghetsundersökningen. Den visar att kvinnor oroar sig för brott betydligt mer än män och störst är
kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Förtroendet för rättsväsendet sjunker till den lägsta
nivån sedan 2006. 55 procent av de 12 000 intervjuade personerna uppger att de har ganska stort eller stort förtroende.
Läs mer om NTU

KONTAKT
Christian Ottosson (C)
Ordförande för HUBRÅ
christian.ottossson@huddinge.se

